Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 19. 12. 2012 a
z pokračovania zasadnutia dňa 2. 1. 2013

Prílohy:

Ţiadosť poslancov o zvolanie rokovania Miestneho zastupiteľstva zo 4.12.2012
Pozvánka na zasadnutie MZ
Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu zo dňa 18.12.2012
Pozvánka na pokračovanie zasadnutia MZ
Listina prítomných z 19.12.2012 a z 2.1.2013
Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda, 19. decembra 2012, od 15.00 do 18.15 hod.
pokračovanie – streda, 2. januára 2013, od 15.00 do 16.45 hod.

Počet zvolených poslancov: 23
Počet prítomných:

17 – podľa priloţenej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

6
poslanci Miroslava Dobránska, Vladimír Gürtler, Andrea Miklošová,
Natália Novitzká, Peter Berta a Miroslav Košičan sa ospravedlnili

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta
Jaroslav Polaček – prednosta MÚ
Jana Nováková – miestna kontrolórka

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril XX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal
poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 16
poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslankyne Moniku Vajányiovú a Annu Zimmermannovú.
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.
Starosta Gaj navrhol:

do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa, Andreja Dobránskeho a
Pavla Ţelezníka.

Starosta Gaj navrhol:

do mandátovej komisie poslancov Ladislava Kuczika, Martina Skalického a
Bartolomeja Szaba.

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie.

Hlasovanie č. 1:
Uznesenie:

za - 15, proti – 0, zdrţal sa – 1.
MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
návrhovú komisiu v zloţení: Viliam Beňo, Andrej Dobránsky a Pavol Ţelezník.

mandátovú komisiu v zloţení: Ladislav Kuczik, Martin Skalický a Bartolomej
Szabó.
Starosta skonštatoval, ţe členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Pustaiovú, p. Timkovú a p. Vargoška, ktorí budú vykonávať
funkciu skrutátorov.
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3. Schválenie programu rokovania
Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu
programu.
Starosta navrhol doplniť program o 2 body: Informácia o zmene Uznesenia č. 46/2011 - Viacúčelové
ihrisko ZŠ Polianska 1 a Vytvorenie spoločného Miestneho úradu MČ Košice - Sever a MČ Košice Staré mesto.
Do diskusie sa prihlásil p. Beňo a vytkol miestnemu úradu, ţe poslanci síce obdrţali materiály ku
všetkým bodom rokovania, ale k bodu 7 rokovania neobdrţali Uznesenie č. 151/2012 a Uznesenie č.
153/2012 prijaté na XIX. zasadnutí MZ, ktorých výkon bol pozastavený.
Poslanec Beňo navrhol vypustiť z programu rokovania a presunúť do budúceho roku tieto body: bod
č. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 a 21.
Ďalej navrhol doplniť do programu ďalšie dva body: Personálne otázky, vzdanie sa funkcie zástupcu
starostu MČ Košice - Sever a bod Prerokovanie investičného zámeru Nadstavba OD Mier a informácia
o petícii proti jeho realizácii.
Poslankyňa Zimmermannová navrhla, aby bol doplnený bod: Zmena územného plánu zóny.
Do diskusie sa prihlásil prednosta MÚ a ţiadal poslancov, aby pri hlasovaní zváţili návrh p. Beňa o
vypustení 13 bodov z programu rokovania. Aj občania, ktorí sú tu prítomní, sa riadili pozvánkou a
chceli by poznať stanoviská poslancov. Mnohé z týchto bodov sú predloţené na rokovanie
zastupiteľstva uţ po štvrtýkrát. Chceli sme informovať o tom, ţe k dnešnému dňu je výpadok financií z
výherných automatov v hodnote viac ako 20 000,- EUR. Programový rozpočet Mestskej časti Košice Sever na rok 2013 predkladá miestny úrad uţ od septembra 2012. Prednosta MÚ prešiel podľa
pozvánky jednotlivé body, ktoré poslanec Beňo navrhol vypustiť. Navrhol poslancom, aby zváţili, či
nebudú hlasovať o vypustení bodov jednotlivo.
Reagoval poslanec Beňo - prednosta MÚ vytrhuje veci z kontextu a hovorí k jednotlivým bodom len to,
čo mu vyhovuje.
Prednosta MÚ - vyjadril sa k rozpočtu, vychádzal z uznesení miestnej rady, programový rozpočet na
rok 2013 uţ teraz má výpadok ďalších 20 000,- EUR, ak k tomuto výpadku pripočíta poslanecké
odmeny v čiastke 70 000,- EUR, je to 90 000,- EUR, hodnota 90 000,- EUR je súčet programov 1, 2, 3,
4 a 5. Ak tieto programy budú nulové, nájde 90 000,- EUR, ostane Program 6 Sociálne sluţby a
Program 7 Chod úradu.
Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za
jednotlivé predloţené návrhy.
Hlasovanie za návrh starostu doplniť do programu rokovania body: Informácia o zmene Uznesenia č.
46/2011 - Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 a Vytvorenie spoločného Miestneho úradu MČ Košice Sever a MČ Košice - Staré mesto.

Hlasovanie č. 2:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0.
Navrhované body budú zaradené do programu rokovania.

Hlasovanie o návrhu p. Beňa vypustiť z programu rokovania body č. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 19 a 21. O vypustení 13 navrhovaných bodov sa hlasovalo ako o celku.
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Hlasovanie č. 3:

za - 14, proti – 1, zdrţal sa – 1.
Navrhované body budú vypustené z programu rokovania.

Hlasovanie o návrhu p. Beňa doplniť do programu rokovania body: Personálne otázky, vzdanie sa
funkcie zástupcu starostu MČ Košice - Sever a bod Prerokovanie investičného zámeru Nadstavba OD
Mier a informácia o petícii proti jeho realizácii.

Hlasovanie č. 4:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0.
Navrhované body budú zaradené do programu rokovania.

Hlasovanie za návrh p. Zimmermannovej, aby do programu rokovania bol doplnený bod: Zmena
územného plánu zóny.

Hlasovanie č. 5:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0.
Navrhovaný bod bude zaradený do programu rokovania.

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Sever so 4 zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.

Hlasovanie č. 6:
Uznesenie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

za - 13, proti – 0, zdrţal sa – 2, 1 – nehlasoval,
program rokovania bol schválený.
MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XX. zasadnutia MZ MČ Košice –
Sever v znení:

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Personálne otázky, vzdanie sa funkcie zástupcu starostu MČ Košice - Sever
Prerokovanie investičného zámeru Nadstavba OD Mier a informácia o petícii proti jeho realizácii
Prerokovanie Uznesení MZ MČ Košice - Sever č. 151/2012 a č. 153/2012 prijatých na XIX.
zasadnutí MZ, ktorých výkon bol pozastavený
Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Prevádzka Senior domu v roku 2013
Zmena územného plánu zóny
Poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku na pomoc rodinám v náhlej núdzi
Interpelácie a dopyty poslancov
Informácia o zmene Uznesenia č. 46/2011 - Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1
Vytvorenie spoločného Miestneho úradu MČ Košice – Sever a MČ Košice – Staré mesto
Záver

P. Beňo - občan má právo kedykoľvek vystúpiť, nemusí byť bod v programe rokovania, ak mu to
miestne zastupiteľstvo odsúhlasí, môţe vystúpiť.
P. Ţelezník - moţno vytvoriť bod, v ktorom budú mať priestor občania a budú tak môcť prejaviť svoj
názor.
Starosta - taký bod programu teraz nemáme, ale do budúcnosti ho môţeme vytvoriť.
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4. Personálne otázky, vzdanie sa funkcie zástupcu starostu MČ Košice - Sever
Starosta odovzdal slovo zástupcovi starostu p. Kalaninovi, ktorý miestne zastupiteľstvo informoval, ţe
dňa 18.12.2012 sa písomne vzdal funkcie zástupcu starostu. Pripravil návrh uznesenia, ktorý prečítal.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie zástupcu starostu MČ Košice - Sever prof. MUDr. Petra Kalanina, PhD.,
nar. 14.03.1970 ku dňu 18.12.2012.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil a dal hlasovať
o prečítanom návrhu uznesenia.
Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 7:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

5. Prerokovanie investičného zámeru Nadstavba OD Mier a informácia o petícii proti jeho
realizácii
Starosta udelil slovo p. poslankyni Zimmermannovej, ktorá uviedla materiál. V mestskej časti vznikla
nová aktivita, ktorá sa nepáči poslancom ani občanom, ide o zahustenie formou nadstavby. Táto
nadstavba má 2 negatíva - tieni občanom, ktorí bývajú v blízkosti OD Mier. Druhá váţnejšia vec je
parkovanie, s ktorým je problém uţ v súčasnosti. Investor prisľúbil, ţe rozšíri parkovacie miesta aj pre
občanov. Sľúbil zrealizovať aj detské ihriská a pri škole vybudovať ovál na športovanie. Tieto prísľuby
sa zdali občanom nedostatočné oproti tomu, čo ich čaká, keď prídu ďalší obyvatelia. Investor má
zámer vybudovať parkoviská na ihriskách, ktoré dnes patria španielskemu gymnáziu.
Občania zahájili petíciu, ktorá má k dnešnému dňu vyše 1 000 podpisov. Aj do budúcnosti treba
zváţiť, ţe keď sa robí nadstavba, v prvom rade dôjde k nekomfortu parkovania. Pred 20-timi rokmi
platila taká norma, ţe na 3 byty sa plánovalo 1 parkovacie miesto. Prečítala uznesenie z Komisie
dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia Mestskej časti Košice - Sever.
Starosta doplnil p. Zimmermannovú, citoval z odpovede Magistrátu mesta Košice a z odpovede
Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever investorovi p. Slávikovi, z ktorej je zrejmé, ţe mestská
časť vydala záporné stanovisko.
P. Šmída - bez ohľadu nato, ako sa tam vyrieši doprava, nesúhlasí s tým, aby sa tam čokoľvek
stavalo, dal protinávrh, s ktorým sa p. Zimmermannová stotoţnila a svoj návrh uznesenia zobrala
späť.
P. Zimmermannová poţiadala, aby v tejto veci mohol vystúpiť dotknutý občan p. Karol Labaš.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 8:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol schválený.
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P. Labaš povedal, ţe vlastní byt v danej lokalite, cíti sa byť poškodený týmto zámerom, ak by sa
realizoval. Byty v tejto lokalite touto nadstavbou stratia na hodnote, lebo v dnešnej dobe je
parkovanie podstatné pri posudzovaní realitnej hodnoty bytov. Nie sú proti výstavbe bytov, ale v tejto
lokalite je to neprípustné. Petícia ešte nebola oficiálne odovzdaná, napriek tomu mestské
zastupiteľstvo sa s ňou stotoţnilo a zobralo na vedomie námietky občanov.
P. Beňo súhlasil, ţe je jednoznačné, ţe táto nadstavba by zničila dané prostredie.
Starosta uzatvoril diskusiu a poţiadal p. Beňa o prečítanie návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
1. súhlasí s námietkami občanov proti plánovanej výstavbe "Nadstavby OD Mier" a s
ňou súvisiacich investícií
2. nesúhlasí s plánovanou výstavbou "Nadstavby OD Mier" a s tým súvisiacimi
investičnými zámermi.
Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 9:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

6. Prerokovanie Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 151/2012 a č. 153/2012 prijatých na
XIX. zasadnutí MZ, ktorých výkon bol pozastavený
Starosta udelil slovo p. Beňovi, ktorý povedal, ţe miestne zastupiteľstvo prijalo 2 uznesenia, ktorých
výkon starosta pozastavil. Na miestnej rade to starosta zdôvodnil len tým, ţe sú pre mestskú časť
nevýhodné, ale neuviedol bliţšie nejaké logické argumenty. Návrh poslancov je taký, aby tieto
uznesenia na dnešnom zasadnutí znova prerokovali a znovu sa o nich hlasovalo, ak budú prijaté,
miestny úrad by sa mal podľa toho zariadiť.
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý doporučil, aby sa v rámci prerokovania tohto uznesenia
poslanci zaoberali aj ďalšími dôleţitými návrhmi, a to donáškou stravy pre občanov. Hoci na miestnej
rade bolo starostovi sľúbené a zastupiteľstvo prijalo uznesením moţnosť dotovať donášku stravy pre
seniorov, na druhej strane nevytvorilo finančný rámec nato, aby starosta mohol naplniť toto
uznesenie. V súčasnosti občania boli informovaní, ţe zľavu na donášku stravy budú mať, opäť sa
prihlásili do systému a odsunutím návrhu 7. zmeny programového rozpočtu sa znegoval aj tento
rámec. Uznesenie č. 151/2012 neguje rozpočtové opatrenia, ktoré prijal starosta v mesiaci november.
Prijatím tejto zmeny programový rozpočet bude schodkový. Rozpočtové opatrenia, ktoré starosta prijal
riešili: čistiace potreby na trhoviskách, materiál, energie, dopravné. Poprosil poslancov, aby zváţili
potvrdenie uznesenia č. 151/2012 a nedostali mestskú časť do váţnych problémov.
Starosta sa spýtal miestnej kontrolórky, ak sa potvrdí uznesenie č. 151/2012 a znegujú sa jeho zmeny,
vznikne niekoľko poloţiek, ktoré budú prečerpané, či z kontrolnej stránky je to moţné.
Miestna kontrolórka - dôjde k nedodrţaniu zákona o rozpočtových pravidlách, lebo dôjde k
prekročeniu niektorých schválených rozpočtových poloţiek.
Starosta tvrdí, ţe ak sa potvrdí uznesenie č. 151/2012, vznikne prečerpanie rozpočtu v jednotlivých
poloţkách.
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Miestna kontrolórka - musí mať reálny stav v danej chvíli, keď sa potvrdí uznesenie, lebo dôjde ku
zmene rozpočtu, ku ktorému sa potom môţe vyjadriť.
Starosta - keď poslanci potvrdia toto uznesenie, sú zodpovední za prečerpanie rozpočtu.
P. Dobránsky sa vyjadril, ţe toto tvrdenie starostu povaţuje za viac ako sprostý ţart.
P. Beňo - starosta urobil 21 rozpočtových opatrení, kaţdý deň urobil nejaké, porušil zákon aj zásady,
vykonal ich počas pozastavenia výkonu uznesenia, tvrdí, ţe starosta nemal právo tieto opatrenia
urobiť, lebo počas pozastavenia výkonu uznesenia je uznesenie platné. V čase opatrení platilo
uznesenie, ţe v rámci kalendárneho roka je to 0,1 %.
P. Šmída – ak poslanci potvrdia toto uznesenie, problém nemajú poslanci, ale starosta a úrad.
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - poslanci tento problém vedome a
úmyselne vytvárajú, starosta vyuţil svoje oprávnenie, ktoré mu legitímne patrilo, rozpočet dostal do
stavu, kedy je vyváţený a korektný. Prečo sa nechcú zaoberať kaţdou poloţkou a nechať si vysvetliť,
prečo došlo k prečerpaniu v jednotlivých poloţkách. Ţivot to prináša, ak objektívna potreba chodu
úradu a základných úloh fungovania samosprávy toto priniesla, je korektné aspoň si vypočuť dôvody,
ktoré k tomu viedli.
P. Šmída - v rámci rozpočtových pravidiel mohol starosta robiť rozpočtové opatrenia vo výške 0,1% v
kalendárnom roku, nie urobiť 21 opatrení kaţdé jedno vo výške 0,1 %, niekto si to zle vyloţil a tak by
starosta mohol cez rozpočtové opatrenia minúť aj 50 000,- EUR.
Starosta povedal, ţe sa domnieva, ţe zákon neporušil, legálne vyuţil svoju právomoc, tento právny
názor poslancov sa musí oprieť o výrok prokuratúry alebo súdu. Tvrdí, ţe v úhrne boli 3 %, jednotlivo
po 0,1 %.
P. Ţelezník - sa obrátil na starostu s otázkou, čo mu bránilo hneď po prijatí prvého rozpočtu na rok
2012 urobiť 200 rozpočtových zmien a mohol mať rozpočet, aký chcel.
Starosta - výška 3 % je určitá nominálna hodnota.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Filipko, kvórum sa zvýšilo na 17 poslancov.
P. Filipko - túto otázku zrejme rozrieši prokurátor, nejde o drobné prekročenia, chce reagovať na slová
p. Stavrovského, fakty sú také, ţe v tomto roku bol niekoľkokrát porušený zákon o rozpočtových
pravidlách, išlo o prečerpanie niektorých poloţiek o niekoľko tisíc EUR.
P. Stavrovský - v prvom rade hovoril o tom, prečo nie je vôľa vypočuť si argumenty a prečo nie je
vôľa, nechať odôvodniť jednotlivé poloţky a zaoberať sa nimi.
P. Filipko reagoval protiotázkou - prečo nebola vôľa zo strany starostu prejednať rozpočtové opatrenia
s poslancami a urobil ich podľa svojej vôle neeticky.
Starosta - zhrnul celý problém, jediný problém všetkých rozpočtových zmien sú odmeny poslancov,
poslanci musia povedať, z akého programu sa uberie, aby sa mohli vyplatiť poslancom odmeny. Aby
mohol dať do Programu 7 do kolónky Odmeny poslancom musí ubrať z Programu 1 - 5.
P. Dobránsky - obrátil sa na starostu s otázkou, čo urobil pre občanov v roku 2011 a hneď aj
odpovedal, ţe nič - ani jedno parkovacie miesto, ani jednu lavičku ani jednu lampu ani ihrisko. Peniaze
boli, poslanci sa začali zaoberať otázkou odmien aţ po 6 mesiacoch. Takţe nie je to o odmenách.
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Starosta Gaj - v roku 2011 bol v príjmoch výpadok 200 000,- EUR a čo sa urobilo, sa dočítajú na
webovej stránke MČ Košice - Sever.
P. Zimmermannová - súhlasí s poslancom Dobránskym, naplánovali peniaze na parkoviská, peniaze
tam boli, neurobilo sa nič.
Starosta - aká škoda vznikla v roku 2011, prepadli niekde peniaze, len sa to posunulo z objektívnych
príčin, vybavovanie agendy okolo výstavby parkovacích miest si vyţaduje nejaký čas.
P. Kuczik - na miestnej rade a na finančnej komisii upozorňovali, ţe hospodáriť treba opatrne, keďţe
príjmové poloţky sa vyvíjajú tak ako sa vyvíjajú, a po druhé tlačia pred sebou balvan 50 000,- EUR
záväzkov, uţ viackrát sme o tom hovorili, porušujú zásady rozpočtových pravidiel, poslanci uţ nie sú
ochotní ďalej toto podporovať, dáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie.
Starosta - berie všetky výhrady, ak si prečítajú záverečný účet z roku 2011 a Monitorovaciu správu k
30.6.2012, ak je tam nejaký problém, nech poslanci vyčíslia škodu a ich povinnosťou je podať trestné
oznámenie, ak starosta spôsobil úradu škodu.
P. Filipko - záverečný účet preto prijali s výhradami, lebo v ňom boli problémy, ako aj v celom
hospodárení. Obrátil sa na prítomných občanov - títo poslanci minulý rok venovali 5 mesiacov svojich
odmien a v tomto roku tieţ 5 mesiacov odmien na úrad, nikde sa to neodzrkadlilo, hasilo sa len
šafárenie na akcie bez súhlasu zastupiteľstva, ktoré sa uhradili z odmien poslancov.
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Kuczika o ukončení diskusie.
Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov.

Hlasovanie č. 10:

za - 15, proti – 0, zdrţal sa – 2,
návrh bol prijatý.

Starosta poţiadal návrhovú komisiu, aby postupne prečítala jednotlivé uznesenia.
Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal znenie Uznesenia č. 151/2012 z XIX. zasadnutia MZ
MČ Košice – Sever, konaného dňa 21.11.2012, ktorého výkon starosta pozastavil:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
5. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 v týchto položkách:
Príjmy, kapitálové príjmy
Kategória 320, poloţka 322, podpoloţka 005 – Z rozpočtu obce (MMK),
Revitalizácia parku Hroncova - výbeh pre voľný pohyb psov..............................

+ 13 564,- EUR

Výdavky
Program 1, podprogram 1.1.2, klasifikácia 06.2.0 – Trhovisko Merkúr
poloţka 3 – Materiál, čistiace potreby

...........................................................
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Program 4, podprogram 4.4, klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne sluţby,
poloţka 1 – Hokejové mestečko .......................................................................

- 2 000,- EUR

Program 5, podprogram 5.2, klasifikácia 05.2.0 – Rozvoj obcí,
poloţka 3 – Venčoviská (Kapitálové výdavky)....................................................

+ 13 564 ,- EUR

Program 6, podprogram 6.2, klasifikácia 09.5.0.2 – Denné centrum,
poloţka 3 – Materiál .........................................................................................

- 1 600,- EUR

poloţka 5 – Ostatné sluţby ................................................ .............................

-5 000,- EUR

Program 7, podprogram 7.1.1, klasifikácia 01.1.1.6 – Obce,
poloţka 4 – Energia, voda, komunikácie ............................................................
- 5 800,- EUR
poloţka 5 – Materiál .......................................................................................... - 2 000,- EUR
poloţka 7 – Dopravné.................................................. ..................................... - 1 650,- EUR
poloţka 10 – Nájomné za prenájom ................................................................... - 1 000,- EUR
poloţka 11 – Ostatné tovary a sluţby ................................................................. - 3 600,- EUR
poloţka 12 – Odmeny poslancov ..................................................................... + 19 947,- EUR
poloţka 12 a – Odvody poslancov ................................................................... + 1 846,- EUR
poloţka 16 – Sociálny fond ................................................................ ..........
+ 957,- EUR
Starosta dal hlasovať o potvrdení uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov.

Hlasovanie č. 11 :

za - 15, proti – 1, zdrţal sa – 1,
uznesenie bolo potvrdené.

Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal znenie Uznesenia č. 153/2012 z XIX. zasadnutia MZ
MČ Košice – Sever, konaného dňa 21.11.2012, ktorého výkon starosta pozastavil:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu znenia čl. VIII. Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Sever takto:
Čl.VIII.
Pozastavenie výkonu uznesenia
1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia MZ. Starosta prerokuje uznesenie MZ pred
pozastavením jeho výkonu v MR. Uznesením MR však nie je viazaný.
2. Starosta uvedie právne a logické dôvody, v čom vidí rozpor so zákonom alebo
zjavnú nevýhodnosť pre MČ a tieto dôvody budú zverejnené na úradnej tabuli
a na webovom sídle MČ spolu s informáciou o pozastavení uznesenia MZ.
3. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa bodu 1. tohto článku
pozastavený, môže MZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov potvrdiť; ak MZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho
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schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta
nemôže pozastaviť.
4. Ustanovenie bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní
hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní
starostu.
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov.

Hlasovanie č. 12:

za - 15, proti – 0, zdrţal sa – 2,
uznesenie bolo potvrdené.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Starosta poţiadal o úvodné slovo miestnu kontrolórku, ktorá povedala, ţe jednou zo základných
povinností kontrolóra je predloţiť a zverejniť návrh plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 bol vypracovaný 27. novembra 2012 a zverejnený
28. novembra 2012, na webovej stránke bol zverejnený 5. decembra 2012. Teda ustanovenia zákona
boli naplnené. V najbliţšej dobe bude musieť vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu, v tomto roku
uţ bolo schválených 6 zmien rozpočtu, treba kvalitnejšie urobiť návrh rozpočtu, aby nebolo toľkokrát
potrebné meniť rozpočet. Zákon o obecnom zriadení hovorí, ţe miestne zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za 3 mesiace, u nás je to v tomto roku uţ 10. zasadnutie zastupiteľstva.
Rozpočet je základný nástroj hospodárenia v danom roku s finančnými prostriedkami a mal by
korešpondovať s potrebami mestskej časti.
Reagoval prednostu MÚ - to, ţe sa zastupiteľstvo často schádza, je to najpozitívnejšie, je na mieste sa
poďakovať, ţe sme schopní sa tak často stretávať. Zmeny v štátnom rozpočte a zmeny v príjmoch sú
tak časté, ţe je ťaţké ich predvídať, takisto ako sa nedá predvídať, ţe sa nám podarí získať kapitálové
príjmy z mesta alebo nedokáţeme predvídať, aký dopad to bude mať na zníţené iné príjmy v beţných
príjmoch. Ale zmeny majú zásadný vplyv a je potrebné ich vykonávať. Materiály sa pripravujú v
danom čase, v danom čase sú vţdy pripravené materiály kvalitne a profesionálne, úrad si za nimi stojí.
Reagovala miestna kontrolórka - nepovedala, ţe návrh rozpočtu je pripravený nekvalitne, ale treba ho
vypracovať tak, aby nebola nutnosť toľkých zmien. Keď sa navyšujú príjmy, uznáva, ţe je to nutné.
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever
schvaľuje
návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok
2013 a
poveruje
kontrolórku Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti v roku 2013
podľa Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov.

Hlasovanie č. 13

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0, 1 - nehlasoval,
uznesenie bolo prijaté.
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8. Prevádzka Senior domu v roku 2013
Starosta poţiadal p. prednostu, aby uviedol materiál.
Prednosta MÚ - MČ Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriadila a prevádzkuje Denné centrum, ktorého súčasťou je aj Dom seniorov.
Tento bod rokovania je predloţený hlavne z dôvodu zabezpečenia prevádzky Denného centra od
januára 2013. Doterajší správca a zároveň nájomca chce ukončiť všetky uzavreté zmluvy, nie je
ochotný za daných podmienok úkony vyplývajúce z týchto zmlúv ďalej vykonávať. V septembri 2011
sme zmenili koncepciu tejto prevádzky. Koncepcia rátala s tým, ţe samotná prevádzka zabezpečí
dostatočné financovanie celej prevádzky Domu seniorov. Za rok a štvrť môţeme konštatovať, ţe tento
úmysel nebol naplnený a treba hľadať iné riešenie. Mestská časť urobila výzvu na účasť vo
výberovom konaní, ponuky mohli záujemci predkladať dnes do 10.00 hod., do súťaţe sa zapojil len 1
uchádzač p. Boldi, v rámci cenovej ponuky uviedol sumu 690,- EUR s DPH, ktorú by fakturoval
mesačne. Je tu riziko, ţe Senior dom nebude môcť byť otvorený, nemáme schválený rozpočet na rok
2013, treba poznamenať, ţe p. starosta p. Boldyho dotoval mesačne sumou okolo 300,- EUR, z ktorej
sa financovala káva a čaj.
P. Ţelezník - zámer spojenia kaviarne pre seniorov a správy Senior domu nevyšiel, je nepochopiteľné,
prečo starosta zverejnil výzvu na výberové konanie s rovnakým zámerom, samosprávnym a
iniciatívnym orgánom Senior domu je volená 5 - členná Rada seniorov, ktorá sa uţ viackrát vyjadrila,
ţe takýto model prevádzkovania Senior domu je pre ňu neprijateľný. Prečítal návrh uznesenia, ktorý
pripravil.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Sedlák.
Starosta dal hlasovať, aby v diskusii mohol vystúpiť predseda Rady seniorov Ing. Šimko, prítomných
pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 14

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol prijatý.

Starosta dal slovo p. Šimkovi, ktorý povedal, ţe Rada seniorov prijala návrhy od seniorov, ktoré
spracovala do jedného návrhu, prečítala ho tajomníčka Rady seniorov p. Szczureková - seniori ţiadajú,
aby bol prijatý vrátnik za účelom otvárania a zatvárania a upratovania budovy, prevádzku Senior domu
ţiadajú od pondelka do piatku, ţiadajú, aby bol inštalovaný automat na kávu, ţiadajú zabezpečiť
finančné krytie jednotlivých akcií a činnosti krúţkov, atď.
Do diskusie sa prihlásil p. Ténai - platforma 7 statočných organizovala v Senior dome 17. novembra
2012 šachový turnaj, boli veľmi spokojní s poskytnutými priestormi a sluţbami, boli by radi, keby bol
Senior dom otvorený kaţdý deň, dáva na zváţenie, hoci bol vypustený bod zaloţenie neziskovej
organizácie, či by nezisková organizácia do budúcnosti nemala prevádzkovať aj Senior dom aj ďalšie
priestory, ktoré má v správe mestská časť.
P. Filipko - ukázalo sa, ţe riešenie, pre ktoré sa rozhodol starosta sa neosvedčilo, bol to nezmyselný
experiment, treba si dať klapky dolu z očí, treba vyuţiť osvedčené modely fungovania Senior domov,
poslanci ţiadajú, aby sa to riešilo a spustila sa prevádzka Senior domu.
Starosta - nebol to ţiaden experiment, experiment bol v čase, kedy za 12 000,- EUR ročne fungovala
jedna pracovníčka plus upratovačka, v rámci mesta sme posunuli Senior dom úplne niekde inde.
P. Beňo - tvrdí, ţe starosta zavádza, nebolo to 12 000,- EUR, ale 9 000,- EUR. Peniaze na Senior dom
boli a budú aj budúci rok, ak schválime, ţe sa bude prevádzkovať.
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Prednosta MÚ - mestská časť má záujem podporiť a riešiť poţiadavky seniorov, je jedno, akú variantu
si vyberieme, ale bez peňazí to nejde. Môţe to byť zamestnanec, môţe to byť vrátnik, ale tohto
človeka treba zaplatiť. Zamestnanec úradu upratovať nebude a úrad upratovačku nemá.
Na miestnej rade aj finančnej komisii bol prísľub, ţe nejaký príspevok sa na prevádzku Senior domu
vytvorí. V roku 2010 úrad zamestnával viac ako 30 ľudí, dnes zamestnáva 23 ľudí. Úrad nemá človeka,
ktorého by vyčlenil 5 dní v týţdni na 4 hodiny, stavať to na aktivačných pracovníkoch je neprijateľné.
O Senior dome diskutujeme od februára, ţe nie sú peniaze na jeho prevádzkovanie. Nechať riešenie
na úrade je alibistické, úrad to nevyrieši, lebo nemá peniaze. Na otázku prečo úrad vyhlásil súťaţ
prednosta MÚ odpovedal - aby sme poznali cenu.
Starosta – oproti minulosti bolo na Senior dom vyčlenených málo peňazí, táto prevádzka nie je
samofinancovateľná, ak nebude nato v rozpočte vyčlenený balík, tak to bude tak aj vyzerať, ak si
vezmeme rozpočet Juhu alebo Starého mesta, budeme prekvapení, aká suma je určená pre seniorov.
P. Filipko – uţ je zle počúvať to vyplakávanie, keď to pán prednosta nedokáţe vyriešiť, príde, bude
zastupovať prednostu a za 5 dní to vyrieši. Problém je v tom, ţe pokiaľ nedajú klapky dolu z očí, nikdy
nenájdu riešenie.
Starosta – dal verejný prísľub, ţe v januári roku 2013 bude mať poslanec Filipko moţnosť vypracovať
koncepčné riešenie Senior domu a uviesť ho do praxe.
P. Kuczik sa spýtal, či v roku 2012 bol zvýšený plat prednostovi MÚ.
Odpovedal starosta - áno, lebo sa zvýšil pracovný úväzok o 30 %.
P. Kalanin dal návrh, aby poslanci hlasovali, aby mohla vystúpiť občianka p. Harčariková.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 15

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol prijatý.

P. Harčariková povedala, ţe nesúhlasí s tým, ţe starosta nič neurobil, poďakovala mu za Adventné
trhy na Mieri, hovorí za viacerých seniorov. Chodila tam kaţdý deň, deti sa tešili, boli pre ne súťaţe.
Niektorí poslanci odignorovali túto akciu. Čo sa týka Senior domu, poďakovala p. Boldymu za jeho
aktivitu, vţdy sa tam dobre cítila. Dúfa, ţe Senior dom bude otvorený aspoň 3 dni v týţdni.
P. Filipko poţiadal, aby mohla vystúpiť k téme Senior dom p. Ţofčáková.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 16

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol prijatý.

P. Ţofčáková – prišla, lebo chcela počuť o rozpočte, upozornila, ţe v Senior dome sa prevádzkuje aj
horná časť, o tom sa tu nehovorilo. Seniori nie sú spokojní, ţe otvárací čas Senior domu je
obmedzený, mnohí sú osamelí a sú radi, ţe sa môţu prísť porozprávať. Starostu a poslancov nevolili
preto, aby sa hádali, majú šíriť pokoj a dobro.
Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a poţiadal p. Ţelezníka, aby prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada starostu Mestskej časti
Košice - Sever, aby počnúc od nového roku 2013
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a) zabezpečil prevádzku Senior domu v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod.
b) aby zabezpečoval prevádzku v priestoroch Senior domu výlučne prostredníctvom
zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever
c) zabezpečil súlad a koordináciu činnosti Senior domu s požiadavkami Rady
seniorov.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predloţil p. Ţelezník, prítomných bolo 16 poslancov,
hlasovalo 15 poslancov.

Hlasovanie č. 17

za - 13, proti – 0, zdrţal sa – 2, 1 – nehlasoval,
uznesenie bolo prijaté.

Starosta vyhlásil prestávku.
Po ukončení prestávky miestne zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, lebo počet poslancov klesol
pod nadpolovičnú väčšinu. Starosta rokovanie miestneho zastupiteľstva prerušil a v zmysle čl. V. bodu
6. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever do 14 dní zvolá nové
zasadnutie na prerokovanie zostávajúcich bodov schváleného programu.
Pokračovanie XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
dňa 2.1.2013 o 15.00 hodine
Počet prítomných:

13 – podľa priloţenej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

10
Poslanci Andrej Dobránsky, František Ténai, Martin Skalický, Ladislav
Kuczik, Peter Berta, Martina Červeňáková, Natália Novitzká, Richard
Šmída, Vladimír Vágási a Marcel Vargovčák sa ospravedlnili pred
konaním zasadnutia

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta
Jaroslav Polaček – prednosta MÚ
Jana Nováková – miestna kontrolórka

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril pokračovanie XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
a privítal poslancov, občanov a hostí. Všetkým poprial v novom roku 2013 veľa zdravia a pracovných
úspechov. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 13
poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.
Starosta Gaj pripomenul, ţe overovateľmi zápisnice z XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú
poslankyne Monika Vajányiová a Anna Zimmermannová.
Za zapisovateľa bola určená zamestnankyňa MÚ Iveta Pankovičová.
Starosta Gaj pripomenul, ţe do návrhovej komisie poslanci schválili poslancov Viliama Beňa, Andreja
Dobránskeho a Pavla Ţelezníka a do mandátovej komisie poslancov Ladislava Kuczika, Martina
Skalického a Bartolomeja Szaba. Na dnešnom pokračovaní XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú
z návrhovej komisie prítomní p. Viliam Beňo a p. Pavol Ţelezník a z mandátovej komisie je prítomný p.
Bartolomej Szabó. Títo sa ujmú svojej funkcie na pokračovaní XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever.
Funkciu skrutátorov vykonávali p. Sýkorová a p. Vargoško.
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9. Zmena územného plánu zóny
Starosta poprosil p. poslankyňu Zimmermannovú, aby uviedla materiál.
P. Zimmermannová – na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sever vznikla pracovná skupina,
ktorá sa zaoberá koncepciou rozvoja Mestskej časti Košice – Sever a spolu s touto pracovnou skupinou
sa týmto problémom zaoberá aj Komisia dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia. Hľadajú
riešenia citlivého rozvoja MČ Košice – Sever. Po viacerých stretnutiach aj na úrovni ÚHA mesta Košice
dospeli k záveru, ţe sa to dá urobiť pomocou územného plánu zóny. Vytipovali územia v MČ Košice –
Sever vhodné na vypracovanie územného plánu zóny, navrhli 6 zón. Na tieto zóny je potrebné
vypracovať urbanistické štúdie, ktoré niečo stoja a ich zadanie a vypracovanie trvá nejaký čas. Jednou
z týchto zón je zóna – ihriská za internátmi veteriny. Uvedené parcely sú vyuţívané výlučne na
športové vyuţitie ako ihriská pre študentov ako aj pre moţný relax obyvateľov širšieho okolia. Tieto
plochy sú v súčasnom územnom pláne značené ako plochy mestského a nadmestského občianskeho
vybavenia. Denne vidíme, ţe sa nerešpektuje ich účel. Uţ dávnejšie tu boli snahy vyuţiť tieto plochy
na bytovú výstavbu. Preto ich treba ochrániť a zachovať ich účel zmenou definície. Navrhla lacné
a rýchle riešenie, bez potreby urobiť územný plán zóny a bez potreby urbanistickej štúdie, a to je
zmena definície plôch. V skutočnosti je to zmena farby na územnom pláne mesta – predefinovanie
plôch z mestského a nadmestského občianskeho vybavenia na plochy športovo-rekreačného vyuţitia.
Prečítala návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
ukladá
starostovi Mestskej časti Košice – Sever, aby poţiadal ÚHA mesta Košice o spracovanie, prejednanie a
predloţenie na schválenie zmenu územného plánu mesta Košice ohraničeného parcelami č. 7085/128
– LV č. 14612, parcela č. 7085/126 – LV č. 14579, parcela č.7085/127, 129, 130 a 131 – LV č. 9726
z plôch mestského a nadmestského občianskeho vybavenia výlučne na plochy športovo –
rekreačného vyuţitia.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
P. Košičan – bol spomenutý pozemok veteriny, kúpil ho developer, určite tam má nejaký zámer, my
nemôţeme niekomu nadiktovať, čo má urobiť na svojom pozemku, prieči sa to stavebnému zákonu,
nerád by sa prikláňal k nejakej anomálii, sú dané pravidlá a tie treba rešpektovať.
P. Zimmermannová – ÚHA môţe určovať, akým spôsobom chce nakladať s územím mesta Košice. Nič
neporušujeme, nikoho nezaväzujeme, ide skôr o náš postoj, akú chceme budúcnosť našej mestskej
časti, či tu chceme bytovú zástavbu alebo chceme zachovať zeleň. Keď sa mestská časť nebráni,
dosiahne sa stav, ţe namiesto zelených plôch tu budú samé paneláky. Ak by tu malo prísť bývať
ďalších tisíc ľudí, bolo by to katastrofálne, preto navrhuje o tom ďalej diskutovať.
P. Filipko – upozornil kolegu poslanca Košičana, ţe poslanec podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinný obhajovať
záujmy obce a jej obyvateľov. Problém internátov veteriny je vlečúci sa problém, došlo ku konfliktu
záujmov investora a obyvateľov, mnoţstvo obyvateľov je proti tomuto zámeru, tým, ţe sa zničia alebo
prestavajú jediné fungujúce ihriská v tomto okolí, kvalita ţivota v tejto oblasti sa zhorší, tá iniciatíva od
poslancov musí prísť, musíme poţiadať o spracovanie zmeny územného plánu, ako člen tejto
pracovnej skupiny podporuje túto vec.
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P. Szabó – má technickú poznámku, v uznesení nemoţno starostovi ukladať povinnosť, moţno ho
ţiadať.
Prednosta MÚ – podľa jeho názoru by bolo lepšie uloţiť úlohu komisii, ktorá vznikla a má svoje
poslanie, má vedomosť, ţe poslanec Filipko bol niekoľkokrát v tejto veci jednať na Magistráte mesta
Košice. Citoval z poslednej zápisnice komisie zo dňa 7.11.2012, kedy Ing. Kňazeová z ÚHA po
oboznámení s navrhovanými zónami povedala, ţe takéto rozdelenie zón je moţné, zároveň upozornila,
ţe vypracovanie územného plánu zóny je komplikovaný a dlhodobý proces obzvlášť v území, ktoré je
zastavané. K výške finančných prostriedkov potrebných na spracovanie uviedla, ţe je potrebné nájsť
spôsobilého spracovateľa ÚP a odhadnúť finančnú náročnosť. Opätovne pripomenula ďalšiu
alternatívu, a to vypracovanie regulatívov v rámci spracovania nového územného plánu mesta, kde
dôleţitou problematikou pri posudzovaní zámerov je oblasť dopravy, ktorá má tieţ svoje limity. Na
území mesta absentujú rôzne podklady. Pracovná skupina sa dohodla na ďalšom postupe. Prednosta
MÚ povedal, ţe mu pripadá zbytočné prijať ďalšie uznesenia, v rámci pracovnej skupiny si uţ úlohy
rozdelili.
P. Zimmermannová vysvetlila, ţe táto pracovná skupina nie je orgán, ktorý môţe rozhodovať, prideliť
úlohy, niečo zadať, to môţu len poslanci. Na predmetnej komisii bola tieţ prítomná, zonáciu dovŕšili,
s tým, ţe bude potrebné urobiť urbanistické štúdie, chce obísť urbanistickú štúdiu, ktorá stojí peniaze
a navrhuje jednoduchšie riešenie, ktoré nestojí skoro nič. Je to len stanovisko ÚHA, aby jeho
zamestnanci posúdili, či je to moţné a odsúhlasili tento návrh. Navrhuje, aby ňou navrhnuté uznesenie
bolo odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom.
P. Ţelezník sa spýtal, či všetky parcely špecifikované v uznesení sa nachádzajú v areáli.
P. Zimmermannová odpovedala, ţe áno.
Starosta – investor kupoval pozemok za nejakým účelom a ak sa zmení jeho účel vyuţitia, obáva sa,
ţe mu môţe vzniknúť škoda a bude ju vymáhať ju od mesta.
P. Zimmermannová – starosta prezentuje stanovisko investora, o tom rozhoduje ÚHA a nie je naša
starosť, akým spôsobom oboznámi všetkých zúčastnených.
Starosta – pýta sa len z dôvodu opatrnosti a vôbec neobhajuje záujmy investora, ktorého vôbec
nepozná, ale háji záujmy občanov.
P. Beňo reagoval na príspevok p. prednostu, starosta a miestne zastupiteľstvo sú orgánmi tejto
mestskej časti, aj keď máme pracovnú skupinu, to je chvályhodné, v samospráve niet inej cesty, len
ţe miestne zastupiteľstvo prijme uznesenie a starosta ho prednesie na mestskom zastupiteľstve ako
štatutár alebo ako mestský poslanec. Musíme sa postaviť za občanov, aby sa toto územie vyuţívalo
nato, načo bolo určené, je neţiadúce, aby sa rozširovala v mestskej časti ďalšia výstavba.
Dal pozmeňujúci návrh a návrh na ukončenie diskusie.
P. Košičan reagoval na p. Filipka a ohradil sa proti osočeniu, ţe nezastupuje záujmy obyvateľov
Severu, je to vrchol.
P. Filipko – ospravedlňuje sa, ak to tak vyznelo, išlo hlavne o zdôraznenie záujmu obyvateľov a obce,
aby sa nezhoršovalo ţivotné prostredia a kvalita ţivota. O tom, čo chce investor rozhodujú iní, my
začíname s iniciatívou, aby sa začalo niečo riešiť.
Navrhuje doplniť uznesenie ešte o jeden bod, aby bolo úplné – schválenie zámeru na zmenu
územného plánu.
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – navrhol v uznesení doplniť
pomenovanie katastrálneho územie Severné mesto. Zároveň ako občan dal do pozornosti výstavbu na
Podhradovej, za zváţenie stojí vyuţitie celého vrchu Hradovej. Samospráva by to mala sledovať, aby
sme neboli postavení pred hotovú vec. Je to oveľa citlivejšie neţ toto malé územie a dotkne sa to
mestskej časti oveľa viac.
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Starosta sa obrátil na poslancov, ţe ak si vedia osvojiť návrhy, ktorými sa doplnilo navrhované
uznesenie, aby z toho vzniklo jedno uznesenie, a o tom upravenom uznesení by hlasovali. P.
Zimmermannová súhlasila, aby sa hlasovalo o jej doplnenom návrhu.
Návrhová komisia prečítala uznesenie pripravené p. Zimmermannovou a doplnené p. Beňom, p.
Filipkom a p. Stavrovským.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
1. schvaľuje zámer zmeny územného plánu mesta Košice, územia ohraničeného
parcelami č. 7085/128 – LV č. 14612, parcela č. 7085/126 – LV č. 14579, parcela
č. 7085/127, 129, 130 a 131 – LV č. 9726, nachádzajúcimi sa v katastrálnom
území Severné mesto. Zmenu žiada vykonať vo využití územia z plôch mestského
a nadmestského občianskeho vybavenia výlučne na plochy športovo –
rekreačného využitia.
2. žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby požiadal ÚHA mesta Košice o
spracovanie, prejednanie a predloženie na schválenie zmeny územného plánu
mesta Košice mestskému zastupiteľstvu.
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia,
prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 18

za - 13, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

10. Poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku na pomoc rodinám v náhlej núdzi
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe tento bod zaradili na rokovanie aktuálne,
nakoľko v nedeľu dňa 9.12.2012 v skorých ranných hodinách vypukol poţiar na Študentskej ulici č.11
a poškodil byty niekoľkých rodín. Celý zámer mal riešiť príspevok dávky sociálnej pomoci na pomoc
občanom v hmotnej núdzi 3 rodinám v čiastke 500,- EUR, tieto peniaze chceli presunúť v rámci
návrhu rozpočtovej zmeny z jednorazových dávok, ktoré neboli vyčerpané. Myslí si, ţe nakoľko je rok
2013, rozpočet roku 2012 uţ riešiť nevieme a rozpočet na rok 2013 nie je schválený, tento bod
povaţuje za bezpredmetný a týmto rodinám pomôcť nevieme.
P. Ţelezník – posledná informácia zo sociálnej komisie bola, ţe neboli vyčerpané všetky peniaze, ktoré
boli vyčlenené na jednorazové dávky.
Prednosta MÚ - to je niečo iné, je to iná kapitola, v rozpočte musí byť urobená rozpočtová zmena a z
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi musí urobiť dávku sociálnej pomoci, sú to 2 rôzne veci a preto 7.
rozpočtová zmena riešila to, ţe 500,- EUR presúvame z jednorazovej dávky na dávku sociálnej
pomoci. Bod Návrh 7. zmeny Programového rozpočtu bol v decembri vypustený z rokovania, tento
bod bol presunutý, ale má súvis s rozpočtom.
P. Beňo – nerozumie, prečo nemôţeme z poloţky Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi dať peniaze na
tento prípad?
Prednosta MÚ - nemôţeme presúvať, keď rozpočet nie je, ideme v rozpočtovom provizóriu,
nemôţeme vytvoriť novú poloţku.
P. Košičan - aká škoda im vznikla a o akú sumu ţiadajú?
Prednosta MÚ – oni nepoţiadali, Magistrát mesta Košice robil prieskum v týchto rodinách, ktorého sa
mestská časť zúčastnila, Magistrát odporučil, ţe toto je jedna z variant, ktorú by mestská časť ponúkla
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týmto rodinám, viac peňazí sme nevedeli vybrať z nášho rozpočtu. Podobný problém máme aj s
čiastkou 320,- EUR na donášku stravy, my sme vytvorili kapitolu, ale nedali sme do nej peniaze a mala
to riešiť 7. zmena rozpočtu v decembri. Občanom sme povedali, ţe 30 % zľava je schválená, niektorí
sa opäť prihlásili do systému, teraz príde vyúčtovanie, čo tým ľuďom povieme, buď starosta poruší
rozpočtové pravidlá alebo im povieme, ţe nárok na zľavu nemajú a my sme ich oklamali.
P. Filipko navrhol riešenie - ak všetci chceme pomôcť týmto rodinám, uznesením by sme schválili
poskytnutie tých prostriedkov určených v programovom rozpočte v Programe 6 Sociálne sluţby, ďalej
by sme nešpecifikovali, druhá časť uznesenia by bola - MZ ţiada starostu zapracovať túto poloţku do
nového programového rozpočtu na rok 2013, schválené to je, starosta môţe rodinám túto čiastku
poskytnúť, pri schvaľovaní rozpočtu to budeme akceptovať, lebo sme to schválili a poţiadali, aby to
bolo zapracované v návrhu, je to o dôvere, ţe schválime tú poloţku v návrhu.
P. Luczy, vedúci ekonomického oddelenia a hospodárskej správy - poslanci by to mohli posunúť na
finančnú komisiu, ktorá by to navrhla.
Prednosta MÚ - na miestnej rade p. Beňo prisľúbil, ţe tých 360,- EUR schválených bude, starostu a
úrad sme dostali do nepríjemnej situácie voči občanom, povedať, ţe má starosta vyplatiť 500,- EUR a
potom sa naťahovať pri rozpočte, aby tá poloţka bola alebo sa zabudne na túto dohodu, znova
starostu dostaneme do nepríjemnej situácie, lebo peniaze vyplatí a nemá na to krytie, potom vznikajú
zlé precedensy.
Starosta - aj keď je tu ľudský rozmer, je to v rozpore, lebo ak má robiť predbeţnú finančnú kontrolu,
nemôţe začať niečo čerpať, čo nie je schválené, poţiadal o názor pani kontrolórku.
Miestna kontrolórka - v rozpočte je schválená čiastka Odmeny poslancom, ktorá nie je čerpaná, lebo
nie sú peniaze, tam je veľká rezerva, táto poloţka prekročená nebude, to je minulý rok, a čo sa týka
tohto roku sme v rozpočtovom provizóriu, môţeme čerpať vo výške 1/12 minulého roka a potom sa to
zapracuje.
P. Beňo - rok 2012 uţ nemôţeme meniť.
P. Ţelezník - v takýchto prípadoch zákon o obecnom zriadení hovorí, ţe obec je povinná pomáhať
v náhlej núdzi občanovi a prislúcha to mestu, zákon definuje, čo sa rozumie náhlou núdzou, o aké
prípady ide. Ak chceme v takýchto prípadoch pomáhať, mali by sme v rozpočte vytvoriť kolónku
a presne definovať kritériá a pravidlá, poţiarov je veľa aj tento mesiac bol poţiar na Gerlachovskej,
keby sme to evidovali a systematicky pomáhali tým ľuďom, bolo by to dobré. Treba si spočítať, aký
obnos peňazí by sme nato vedeli vyčleniť, rozoberali sme to na sociálnej komisii.
P. Beňo – súhlasí s tým, čo navrhoval p. Filipko, neprieči sa to zákonu o rozpočtových pravidlách, keď
schválime tú poloţku 500,- EUR, tak je to kryté aj v zmysle zákona o predbeţnej finančnej kontrole,
keď sa zapracuje táto poloţka do rozpočtu, nevidí dôvod, prečo by takéto podpísané uznesenie
nemohlo byť platné a tieto peniaze nemohli byť vyplatené.
Prednosta MÚ – nemáme garanciu, dnes prijmeme uznesenie a vytvoríme kolónku Dávka sociálnej
pomoci, zajtra budeme schvaľovať rozpočet a nezapracujeme to tam. Tak ako poslanci sľúbili tých
360,- EUR a nie sú tam, upozorňoval som nato, pri kaţdom bode som upozorňoval, aké riziko hrozí,
prosil som poslancov, aby nevypúšťali z rokovania všetkých 13 bodov.
P. Beňo – to nie je pravda, aj tých 360,- EUR môţeme schváliť v novom rozpočte, vyplatíte to toho
roku a vyrovnáte to, a tam nebolo prijaté ţiadne uznesenie. Tu bude uznesenie, ako zastupiteľstvo
nemôţme schváliť iné uznesenie, ak by sme neschválili programový rozpočet s touto poloţkou, najskôr
by sme ho museli zrušiť a potom schvaľovať iný rozpočet bez tejto poloţky.
P. Filipko – k tej nulovej poloţke v prípade zľavy na donášku stravy - ak sme ju raz schválili uznesením
zastupiteľstva, nebudeme kritizovať starostu, ţe ju prekročil, lebo to bolo rozhodnutie zastupiteľstva.
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V tomto prípade takisto, pokiaľ zastupiteľstvo schváli zámer, ţe schvaľuje vyplatenie tej poloţky, na
základe právoplatného uznesenia to môţe starosta zaplatiť a do nového rozpočtu to zapracujeme.
Starosta – určite to napadne auditorka a v záverečnom účte za rok 2013 sa objaví prečerpaná
poloţka.
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu.
P. Beňo prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1. schvaľuje poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 500,- €, ktorý
sa prerozdelí rodinám postihnutým požiarom v bytovom dome na Študentskej ulici
č. 11 v Košiciach
2. žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever o zapracovanie uvedeného finančného
príspevku do návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok
2013.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 19

za - 13, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

11. Interpelácie a dopyty poslancov
Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu.
P. Filipko sa v prvej interpelácii spýtal starostu, prečo sa zástupca Mestskej časti Košice – Sever
nezúčastnil na valnom zhromaţdení Cassoviainfo ? Poslanci sú kritizovaní, ţe nechcú riešiť nákup
výpočtovej techniky a zástupca MČ sa nezúčastní na tak dôleţitom zasadnutí zdruţenia, ktoré rieši
informatiku, internetové pripojenie a počítačové vybavenie mestských častí. Zúčastnil sa tam za inú
mestskú časť, odzneli tam veľmi dôleţité informácie v súvislosti s riešením moţného nákupu
výpočtovej techniky v budúcom roku. Odporúča si tieto informácie zistiť alebo prečítať zo zápisnice.
Ale chce počuť odpoveď, prečo sa nezúčastnil zástupca MČ, lebo nemusel tam byť starosta, mohol
niekoho poveriť.
Druhá interpelácia sa týka predkladania materiálov na poslednú chvíľu. Je neskoro predloţiť
poslancom materiál 24 hodín pred zasadnutím zastupiteľstva - dostal to v pondelok po polnoci a malo
sa o tom rokovať v stredu poobede o 14.00 hod. Je dosť náročné materiál doručený v noci
preštudovať, prerokovať s kolegami poslancami, prípadne v poslaneckých kluboch, má na mysli napr.
tak dôleţitý materiál ako je zaloţenie neziskovej organizácie, kde je odkaz na mnoţstvo ustanovení
zákonov. Chceli by takýto materiál mať aspoň týţdeň dopredu, aby k tomu mohli zaujať kvalifikované
stanovisko, prípadne o ňom rozhodnúť na zastupiteľstve, lebo potom poslanci rozhodnú o vypustení
týchto bodov z rokovania, ak finančná komisia nedala nejaké stanovisko k takému materiálu.
Starosta sa vyjadril k prvej interpelácii, aby nemusel dávať písomné vyjadrenie – na danom stretnutí
sa nezúčastnil, vie, ţe to bolo v decembri 2012 a prekrývalo sa to s jeho iným pracovným stretnutím.
Ale prednosta MÚ bol osobne na stretnutí s technikmi a riešila sa budúcnosť, moţno budeme pilotná
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mestská časť, ktorá bude prepojená s Magistrátom v konkrétnej agende – evidencia obyvateľstva,
poplatky za psov, atď. Technici nám dali ponuku na software, ktorý majú na Magistráte, aby sme ho
vyuţívali aj u nás, aby prepojenie bolo moţné. Touto témou sme sa začali zaoberať oveľa skôr neţ
bolo to stretnutie, závery máme k dispozícii, je to téma ţivá.
P. Filipko – úrad by nemusel blogovať o tom, ţe výpočtová technika je v zlom stave a poslanci to
nechcú riešiť, tam odznelo, ţe sa vypíše rýchla výzva kvôli mestu Košice a môţeme získať peniaze na
prepojenia mestských častí a v rámci tohto projektu by sa mohli zakúpiť nové počítače aj pre mestské
časti, lebo ten projekt je zaloţený na komunikácii.
P. Zimmermannová – spýtala sa, aký postoj má mestská časť k Botanickej záhrade, ktorej ďalšia
existencia je podľa článkov v novinách ohrozená, či s tým moţno niečo robiť.
Starosta – na neformálnom stretnutí s primátorom mesta Košice sme o tom hovorili, sú to súkromné
pozemky, mesto sa bude vyjadrovať k zámeru, k výstavbe, k tomu, čo sa tam chystá. My v tejto etape
ani nevieme, k čomu sa máme vyjadriť, zámer zrušiť ju nás veľmi mrzí. Môţeme len urobiť nejaké
vyhlásenie, článok, ţe sme za záchranu, zato, aby Botanická záhrada celoeurópskeho významu bola
zachovaná, ţiaľ majetkové vzťahy neovplyvníme.
P. Zimmermannová – prečo vlastníci pozemkov nepoţiadali o reštitúciu, veď komu zastavali pozemky,
mal nárok na finančnú náhradu.
Starosta - je to najvyššie ochranné pásmo, sú tam vzácne chránené dreviny, som presvedčený, ţe
výstavbu tam nepovolia.
P. Beňo má v rámci interpelácií a dopytov 2 veci. Po prvé ţiada, aby na najbliţšie zasadnutie
zastupiteľstva bol pripravený na rokovanie harmonogram zasadnutí miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva na rok 2013. Po druhé má dopyt, čo je s nájomnou zmluvou na minigolfové ihrisko na
Bankove ? Na druhý dopyt poţaduje písomnú odpoveď, aj keď dostane teraz odpoveď ústne.
Starosta odpovedal, ţe zmluva sa pripravuje.
P. Ţelezník sa spýtal, v akom stave je VZN o symboloch, prečo doposiaľ nebolo predloţené
zastupiteľstvu na schválenie, kde to zastalo ?
Starosta – v stanovenej lehote sa vyjadrí.
P. Košičan – vrátil sa k Botanickej záhrade, pomerne dobre pozná situáciu, Botanická záhrada má
rozlohu 27 ha, sú tam vyuţité 2 ha ako arborétum plus skleníková časť, čo sa týka vysporiadania
reštitúcie prebehli, pozemky sa vrátili dedičom, ostali tam 2 majitelia – štát a dominikánsky konvent.
Je to v 4. stupni pásmovej ochrany z hľadiska ochrany prírody, tie pozemky siahajú od Mánesovej aţ
po Rozáliu. Podľa neho nie je na mieste obava, ţe by sa skleníky búrali alebo prebehla likvidácia.
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto uzatvoril diskusiu k tomuto bodu
a prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.
12. Informácia o zmene Uznesenia č. 46/2011 - Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1
Tento bod uviedol prednosta MÚ – na zasadnutí miestnej rady konanej dňa 30. novembra 2012
miestna rada prijala uznesenie č. 72/2012, v ktorom navrhla zaradiť do programu rokovania MZ MČ
Košice – Sever bod s názvom Viacúčelové ihrisko Polianska Uznesenie MZ č. 46/2011, ktoré zostáva
v platnosti.
Prečítal celé Uznesenie č. 46/2011 a informoval o jeho plnení podľa jednotlivých bodov.
Miestny úrad predloţil všetky zmluvy, týkajúce sa tohto ihriska, sú na webovom sídle. Poistná zmluva
z dôvodu poškodenia ihriska sa v tejto veci skúmala, poškodenie ihriska vzniklo v období roka 2010,
lebo uţ vo februári 2011 tam chýbali sieťky. Čo sa týka nájomnej zmluvy, je v súlade s podmienkami
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prenajímania majetku mesta, mestská časť platí ročne 267,- EUR základnej škole, lebo ihrisko je na
pozemku mesta, resp. školy. Ihrisko prešlo obnovou, je tam aj detské ihrisko, ihrisko je oplotené, ale
jeho stráţenie je otázne. Mesto Košice menilo Pravidlá prenajímania školského majetku, analýzu
k tomuto bodu nemáme. Zmluvu na uţívanie ihriska máme uzavretú na 10 rokov, potom ako zmluva
stratí účinnosť je moţné ho dať do majetku mesta alebo s ním ďalej hospodáriť. Nakoľko to ihrisko je
naše, chce upriamiť pozornosť poslancov na skutočnosť, ţe keď budeme robiť rozpočet na rok 2013,
je potrebné zahrnúť nejakú čiastku na odmenu správcu. Napr. na ihrisku na Gerlachovskej platíme
mesačne 50,- EUR jednému pánovi, ktorý kaţdý deň chodí otvárať a zatvárať ihrisko. Aj ihrisko na
Polianskej potrebuje správcu, kaţdý majetok vyţaduje nejakú investíciu. Miestna rada odporučila
prerokovať toto uznesenie, lebo ihrisko prešlo modernizáciou, investícia bola okolo 22 000,- EUR,
máme nový zhodnotený majetok, časť tohto majetku sa bude odovzdávať mestu Košice, s tým
súvisiaca obnova si bude do budúcnosti vyţadovať aj drobnú údrţbu, ktorej by sme sa mali venovať.
P. Ţelezník – sa spýtal, či sa rekonštrukcia týkala aj tohto ihriska, lebo bolo nefunkčné, išlo o to, aby
sa sfunkčnilo a slúţilo na športové aktivity.
Odpovedal prednosta MÚ – čiastočne áno, v rámci revitalizácie sa celý objekt oplotil, škola za ihrisko
zodpovedá do 16.00 hod., potom je to na nás, ešte tam chceme doriešiť verejné osvetlenie, aby sa
dalo pouţívať vo večerných hodinách, išli ţiadosti na Magistrát, bola sa tam pozrieť aj námestníčka
primátora. Ihrisko je funkčné.
P. Ţelezník – konštatoval, ţe ani napriek oploteniu nevieme zabezpečiť ochranu tohto nášho majetku,
nevieme tam nechať sieťky, to bola jedna zo základných poţiadaviek. Treba spoplatniť pouţívanie
ihriska a z tých peňazí by sa platil človek, ktorý by ho stráţil.
Starosta – správcu by ihrisko malo mať, v projekte je stráţna búdka, ideálny by bol pán na dôchodku,
ktorý býva blízko, vidí z okna, čo sa tam deje, moţno aj jedna kamera by sa dala namontovať,
monitorovanie ihriska je finančne najmenej náročný spôsob ochrany.
P. Miklošová – vychádza z toho, ţe je to poistený majetok aj proti vandalizmu, spýtala sa, či si
poisťovňa nestanovila podmienky, za ktorých bude plniť, ak dôjde k škodovej udalosti.
Odpovedal prednosta MÚ – zmluva to nerieši, riešia to všeobecné obchodné podmienky. Kým tam
nemáme človeka, ktorý tam nazrie, ak sa škola v piatok poobede zavrie a v pondelok zistíme škodu,
ani v poisťovni nevieme povedať, kedy škoda vznikla.
Starosta – nová škoda tam ešte nevznikla, škody spôsobené v minulosti vandalmi sú uţ
nevymáhateľné.
Záverom prednosta MÚ konštatoval, ţe väčšina bodov tohto uznesenia je uţ splnená, na miestnej rade
bola poţiadavka špecifikovať, čo je a čo nie je splnené a zredukovať to uznesenie.
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju ukončil.
P. Beňo prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever
berie na vedomie
informáciu o plnení Uznesenia č. 46/2011 Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 20

za - 13, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.
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13. Vytvorenie spoločného Miestneho úradu MČ Košice - Sever a MČ Košice - Staré mesto
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, tento bod opäť vznikol na miestnej rade
konanej dňa 30.11.2012 v bode Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 informácia, kde
vznikla rozprava o šetrení, hľadali sme voľné zdroje.
Miestna rada MČ Košice – Sever uznesením č. 74/2012 navrhla vytvorenie spoločného MÚ MČ Košice –
Sever a Košice – Staré mesto a odporúča tento návrh predloţiť na rokovania komisií a na najbliţšie
zasadnutie MZ MČ Košice – Sever.
K tomuto bodu materiály neboli pripravené, zápisnica z miestnej rady bola podpísaná aţ dnes.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prihlásil sa p. Ţelezník – zaujíma ho, či v súvislosti s novelou zákona o meste Košice, to zákon
pripúšťa, zdá sa mu, ţe novela to vypustila.
Starosta – treba zváţiť plusy a mínusy, je na poslancoch, či sa tomu budeme ďalej iniciatívne
venovať, či poţiadať starostu Mestskej časti Košice – Staré mesto p. Gregu o prvý rozhovor,
s návrhom ho na mestskom zastupiteľstve oboznámil.
Prednosta MÚ – myslia si, ţe technicky spojiť úradovne nie je problém.
P. Filipko – pokiaľ nie je pripravený ţiadny materiál k tomuto bodu, potom sa nemal zaraďovať tento
bod programu, takto viesť diskusiu nie je konštruktívne, asi dnes o ničom nerozhodneme.
Starosta – zaradili ho preto, lebo chcel, aby sa poslanci vyjadrili, na akú činnosť sa zamerať, niektoré
oddelenia sa dajú jednoducho prepojiť, treba urobiť prepočet, koľko zamestnancov by sa ušetrilo,
predpokladá, ţe viac ako tretina nie, lebo sa navýšil objem agendy. Moţno pán poslanec Šmída, ktorý
to navrhol, mal pripraviť návrh, ako to myslel a určiť nejaké mantinely, na ktorú oblasť sa treba
zamerať.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Gürtler.
P. Ţelezník – túto iniciatívu schvaľuje, ide o spôsob ako ušetriť peniaze, náklady na správu úradu
treba zníţiť, z komparatívnej analýzy vyplynulo, ţe máme najvyššie náklady s porovnateľnými
mestskými časťami, budova zhltne veľké peniaze, cieľom je šetrenie, ale podstatné je, či to zákon
pripúšťa, pokiaľ nie, treba ísť iným smerom.
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – skutočne zákon o meste Košice
pripúšťal v ustanovení § 17 ods. 3 zriadenie spoločného miestneho úradu pre viacero mestských častí
a oznámenie zriadenia mestu. Zákonodarca vypustil zo zákona o meste Košice toto ustanovenie, tým
legislatívny rámec odpadol, otázne je, či to zákon vylučuje alebo pripúšťa. Dôvodová správa k zmene
tohto ustanovenia mu nie je známa, nevieme úmysel zákonodarcu.
P. Ţelezník – zdôvodňovali to tým, ţe ten inštitút nebol nikdy vyuţitý, chceli zosúladiť zákon o meste
Košice so zákonom o obecnom zriadení.
P. Košičan – prikláňa sa k zlúčeniu aj s MČ Dţungľa alebo skôr s Dţungľou ako so Starým mestom, je
to jedna lokalita.
P. Beňo – táto diskusia nie je plodná, miestny úrad musí pripraviť nejakú analýzu alebo nejaký právny
rámec, aţ potom to môţeme prejednávať, navrhol ukončiť diskusiu o tomto bode.
Prednosta MÚ – potrebuje diskusiu poslancov a poznať ich názor, aby pripravil materiál, je tam široký
priestor, musíme si určiť priority, cieľ je šetrenie, ale musíme stanoviť, na čom nám najviac záleţí.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Beňa ukončiť diskusiu o tomto bode, prítomných pri
hlasovaní bolo 12 poslancov.
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Hlasovanie č. 21

za - 12, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol schválený.

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu.

14. Záver
Starosta Gaj ukončil XX. zasadnutie Mestskej časti Košice – Sever a všetkým poslancom, hosťom
a ostatným prítomným poprial pekný večer.
Košice, 2.1.2013
Zapísala:
Iveta Pankovičová
zapisovateľka

„podpísané“
...................................................
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Monika Vajányiová
poslankyňa

Anna Zimmermannová
poslankyňa

Jaroslav Polaček
prednosta

Marián Gaj
starosta

„podpísané“
..................................................

„podpísané“
...................................................

„podpísané“
...................................................

„podpísané“
...................................................
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